Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 32 (282) rok VII
Parafia
11.10.2020 r.
Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iz 25, 6-10a (Uczta mesjańska)
Psalm responsoryjny: Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 6cd) (Po wieczne czasy
zamieszkam u Pana)
Drugie czytanie: Flp 4, 12-14. 19-20 (Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia)
Ewangelia: Mt 22, 1-14 (Przypowieść o zaproszonych na ucztę)

XX DZIEŃ PAPIESKI
W tym roku przebiegał on będzie pod hasłem „Totus Tuus” (Cały
Twój) – wezwaniem biskupim Karola Wojtyły pochodzącym z
„Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.
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Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, środa,
piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
We wtorki i czwartki
kancelaria nieczynna

Msze św.
Niedziela
* w kaplicy w
Czachówku: 8.30
* w kościele: 10.00,
12.00, 13.15
Dni powszednie
18.00
W czwartki o godz. 7.30

Centralne uroczystości Dnia Papieskiego w Warszawie odbędą się 11
października. Mszę św. w Świątyni Opatrzności Bożej o godz. 9.00
odprawi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, zaś w bazylice
św. Krzyża bp Michał Janocha. Tegoroczny Dzień Papieski wpisuje
się w 100. rocznicę urodzin i 15. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II
oraz 20-lecie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Tradycyjnie o godz. 17.30 odbędzie się koncert galowy Dnia
Papieskiego. "Totus Tuus - Królowej Anielskiej śpiewajmy" - jego
osnową będą hymny i pieśni maryjne chrześcijańskiej tradycji
wschodu i zachodu. W związku z pandemią będzie on transmitowany
za pośrednictwem TVP1. o godz. 17.30 Metropolia warszawski kard.
Kazimierz Nycz zaznaczył, że Dzień Papieski ma służyć przede
wszystkim promowaniu nauki i dziedzictwa Jana Pawła II.
Na kanale YouTube www.youtube.com/user/dzielotv/ o godz.
19:00 odbędzie się premiera filmu pt. „Akatyst Totus-Tuus”,
poświęconemu Janowi Pawłowi II w 100. rocznicę urodzin.
Zapraszamy. /wybrał KD/

Nabożeństwa
stałe:
*Godzinki o NP NMP –
I sobota miesiąca o 7.10
*Nowenna do MBNP środa o 18.00
*Nabożeństwo do Niep.
Serca NMP I sobota
miesiąca o 7.30
*Adoracja Najśw.
Sakramentu:
- I niedziela miesiąca

Odwiedziny
chorych
1. piątek m-ca od godz.
9.30

Chrzest św.
w każdą niedzielę
podczas Mszy św. o
godz. 12.00

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO.
Z racji braku miejsca w naszej gazetce parafialnej i dostępu do
zdjęć z tej uroczystości,
przestawiamy dopiero dzisiaj,
kilka fotografii ze święta
parafialnego,
które
miało
miejsce w poniedziałek 14
września. W dniu tym odbyły się
dwie msze św. o godz. 10:00 i główna msza odpustowa o godz.
18:00. Po głównej Mszy św. o godz. 18.00 nabożeństwo
odpustowe. poprowadził ks. dr
Mariusz
Boguszewski,
wicedyrektor
Papieskiego
Stowarzyszenia „Kościół w
Potrzebie” w Polsce. Poza
zaproszonym księdzem udział
wzięli obaj nasi księża i wierni,
którzy bardzo skrupulatnie
respektując
ograniczenia
epidemiczne przyszli na mszę
św. Dzięki uprzejmości p. Marii Fiejki zamieszczamy kilka
zdjęć, które pomogą przeżyć jeszcze raz odpustowe święto.
/Foto: Maria Fiejka, oprac.K.Dusza

CZARNA MADONNA
Sukienka Hetmańska
Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej w płaszczu hetmańskim
tj. orderowym, ofiarowanym jako votum generałów II
Rzeczypospolitej w 1977 r. Płaszcz powstał z inicjatywy paulina o.
Eustachego Rakoczego – kapelana Żołnierzy Niepodległości.
Części obrazu są wykonane z blachy miedzianej, repusowanej, z
nakładanymi orderami, odznaczeniami, oznakami, gwiazdami
oficerskimi, orzełkami. Łącznie nałożone zostały 272 elementy. Rama
obrazu odlana z motywem szlifu generalskiego. Projekt i realizacja –
artysta rzeźbiarz Leon Małachowski, części malowane obrazu
wykonał artysta malarz Edward Sejfryd.
/Na podstawie „Ikona Matki Bożej w sukienkach” – Paolinianum –
Wydawnictwo Zakonu Paulinów, Jasna Góra Częstochowa. Oprac. KD/.

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
Tobie, Chryste, przyznaję pełne prawo do mej radości i cierpienia. Kapłaństwo, którym
uczestniczę w Twoim kapłaństwie, wymaga, bym ofiarował swoje cierpienia wraz z Twoimi,
bym Tobie współczuł. Skoro Kościołowi Twemu potrzebne jest moje cierpienie, pragnę być
uległy Twej woli. Chcę poświęcić swoje dobro osobiste dobru Kościoła

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś przypada XX Dzień Papieski, obchodzony pod
hasłem Totus Tuus. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią,
tego dnia odbędzie się tradycyjna zbiórka do puszek na
rzecz Funduszu Stypendialnego dla zdolnej młodzieży z
niezamożnych rodzin. Zgodnie z decyzją Papieża
Franciszka o przeniesieniu tzw. Świętopietrza (Ofiar na
utrzymanie Stolicy Apostolskiej) z 29 czerwca na
niedzielę października dziś ofiary zbierane na tacę
przeznaczone są na ten cel.

2. Dziś pierwsze spotkanie formacyjne dla młodzieży
klas VIII i I Liceum o godz. 18.00, dla dzieci I Komunijnych o godz. 13.15. Dzieci i młodzież otrzymują
Karty Zgłoszenia. Bierzmowanie planujemy na dzień 8
maja 2021 r. zaś I Komunię świętą:
- 15 maja - szkoła w Dobieszu, klasa III a o godz. 11.00,
klasa III b o godz. 13.00
- 29
maja – szkoła w Czaplinku – godz. 11.00, szkoła w
Czachówku o godz. 13.00

3. W ubiegłą niedzielę przeżywaliśmy Rocznicę I
Komunii Świętej. Bardzo serdecznie dziękuję paniom
katechetkom za przygotowanie dzieci. Dziękuję również
rodzicom za Dar Ołtarza oraz zaangażowanie a
szczególnie za zadbanie o porządek i wystrój kościoła.

4. Nadal zwracamy się z prośbą o indywidualne wpłaty
na konto lub bezpośrednio do kancelarii na pokrycie
kosztów malowania kościoła. Wszelkie wpłaty
indywidualne są wpisywane do Księgi Darczyńców i
mogą być odliczane od podatku.

5. W październiku zapraszamy na tradycyjne
nabożeństwa różańcowe odprawiane w Sobikowie
codziennie o godz. 17.30 a w Czachówku o godz. 18.00.
W środę o godz. 19.00, poprzedzone będzie ono Mszą św.

6. Dziękujemy nowożeńcom Kacprowi i Joannie
za posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy
kwiatami na dzisiejszą niedzielę.
7. Na stoliczku za ławkami wyłożone są kartki na
wypominki. Od dziś można składać je w zakrystii i
kancelarii. W dniach od 31 października do 2
listopada Wypominki przyjmowane będą również
na cmentarzu. Jak zwykle prosimy o segregowanie
śmieci i zachowanie należytego porządku na
cmentarzu.
8. W niedzielę, 18 października br. Kościół
Powszechny obchodzi Światowy Dzień Misyjny,
nazywany w Polsce Niedzielą Misyjną. To dzień
modlitwy i wsparcia materialnego misji na
świecie. Papież Franciszek wystosował Orędzie na
Światowy Dzień Misyjny <Oto ja, poślij mnie>
(Iz 6,8) Tego dnia odbędzie się także zbiórka
pieniędzy na tacę na cele misyjne. Po Niedzieli
Misyjnej w Polsce następuje też Tydzień Misyjny,
pod tym samym hasłem.
9. KPRM informuje, że organizuje 4 dniową
wycieczkę w dniach 11-14 listopada (środa –

sobota) „Szlakiem Piastowskim”. W programie
zwiedzanie zabytków Łowicza, Lichenia,
Gniezna, Grodu w Grzybowie, Poznania, Kórnika,
Rogalina, Biskupina, Wenecji i Żninia.
Zakwaterowanie w Ośrodku Adalbertus w
Gnieźnie. Zakładany koszt ok. 550-600 zł.
Zaliczkę 200 zł wpłacamy do 10.11. br. Wpłaty po
mszach św. u p. Ryszarda Rosłona, kościelnego w
Sobikowie lub u p. Bogumiły Dusza w kaplicy w
Czachówku (tel. 664 743 764).
10. KPRM chcąc wesprzeć naszego byłego
wikariusza ks. dr. Michała Dłutowskiego na
„pustelni”, rozprowadza i zaprasza do nabycia
jego najnowszej książeczki „Przez Serce Maryi”.
Jest to cenna pozycja z rozważaniami Różańca
Św. i Drogi Krzyżowej. Sprzedawać ją będą
Ministranci przed kaplicą w Czachówku i
kościołem w Sobikowie po mszach św. Cena 10 zł
11. Na stoliczku pod chórem wyłożone są ręcznie
wykonane Różańce. Można zabrać je do domów
pod warunkiem podjęcia modlitwy w intencji
wylosowanego kapłana pracującego na przeciągu
wieków w naszej parafii.

12 . Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Dzisiaj do „ Gościa Niedzielnego”
dołączony jest film „Ziemia Maryi” – piękny
obraz o Matce Jezusa, który poruszy każdego
widza. W zakrystii jest do odbioru miesięcznik
„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest nasz tygodnik parafialny.
Z okazji 30 rocznicy powstania Caritas
Polska, przypadającej 9 października b.r.
Pani Prezes Elżbiecie Talarek, wyrazy
podziękowania dla cennej działalności
Parafialnego Zespołu Caritas, składają: Duszpasterze,
Redakcja „WP”, KPRM i wdzięczni Podopieczni.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
Dziś ma dusza przygotowuje się do Komunii
świętej jako na ucztę weselną, gdzie wszyscy
uczestnicy tej uczty jaśnieją niewymowną
pięknością. I ja jestem na tę ucztę zaproszona,
lecz nie widzę w sobie tej piękności, ale
przepaść nędzy. I choć nie czuję się godna
zasiąść do stołu, to jednak wsunę się pod stół
i u stóp Jezusa żebrać będę choć o okruszyny,
które spadają pod stół. /Dz. 1827/

Intencje Mszalne 11 X 2020 – 18 X 2020
Niedziela, 11.10.
8.30 (Czachówek) + z rodz. Pietraników
8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Artura
10.00 + Jana Piotrowicza w 14 rocz. śm., Heleny i
Zygmunta Piotrowiczów, Marianny, Eugeniusza i
Mirosława Malickich
10.00 + Krzysztofa Dańkowskiego w 4 rocz. śm.,
Adama Orlika, Stanisława i Janiny Stańczyków
Nabożeństwo Różańcowe
12.00 + Edmunda Wlazło w 24 rocz. śm., Zofii i
Andrzeja Wlazło i zm. z rodz. Wlazło i Kacprzaków
12.00 + Zofii Królak (greg. 16)
13.15 + Mateusza Fiejki w 4 rocz. śm.
13.15 + Zbigniewa, Heleny i Władysława Czupryńskich,
Jana Należytego
Spotkanie dla rodziców i dzieci I Komunijnych
18.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Jolanty i
Andrzeja Fiejków w 20 rocz. ślubu i dla ich rodziny
Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do
Bierzmowania
Poniedziałek 12.10.
17.00 + Marianny Bąbik w 30 dni po śmierci
18.00 + Zofii Królak (greg. 17)
Wtorek 13.10.
17.00 + Zofii Królak (greg. 18)
18.00 + Jana Dobeckiego w 1 rocz. śmierci
Środa 14.10
17.00 + Zofii Królak (greg. 19)
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Za parafian
19.00 (Czachówek) ) Int. wolna
Czwartek, 15.10.
17.00 + Stanisława Krawczyka w 30 dni po śmierci
18.00 + Zofii Królak (greg. 20)
Piątek,,16.10.
17.00 + Marcina Zduńczyka w 30 dni po śmierci
18.00 + Zofii Królak (greg. 21)
Sobota, 17.10.
16.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Barbary i
Michała Matysiaków w 10 rocz. ślubu i dla ich rodziny
16.30 + Teresy Lewandowskiej
17.00 + Zofii Królak (greg. 22)
18.00 + Jadwigi Królak (im.)
Niedziela, 18.10.
8.30 (Czachówek) + Romana Szymańskiego
8.30 (Czachówek) O bł. Boże. zdrowie dla Aleksandry
i o szczęśliwy przebieg ciąży
10.00 + Zofii Królak (greg. 23)
10.00 + Zdzisława, Władysława i Franciszki
Smakuszewskich

Tweet od Papieża
„Wszechmogący Boże, który jesteś
obecny w całym wszechświecie i w
najmniejszym z Twoich stworzeń,
wlej w nas moc Twej miłości,
abyśmy troszczyli się o życie i o piękno.”

Franciszek/
12.00 + Henryki Choińskiej w 3 rocz. śm., Zofii i Stanisława
Choińskich, Zofii, Stefana, Zygmunta, Michała i Marcjanny Górków
12.00 + Tadeusza Nizińskiego w 6 rocz. śm., Heleny i Szczepana
Nizińskich, Józefy i Stanisława Rudzkich
13.15 + Tadeusza i Krzysztofa Szymaniaków, Tadeusza
Ofiarowskiego, Bogusława Kozyra
13.15 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Katarzyny i Wiesława z okazji
31 rocz. ślubu
Intencje spisano .08.10..2020 r.

Refleksja na
Dwudziestą Ósmą Niedzielę Zwykłą

Przypowieść Jezusa symbolizuje
"ucztę Królestwa Niebieskiego", na
którą zostają zaproszeni wybrani. Bóg w swojej
hojności zaprasza na ucztę życia wiecznego
każdego z nas. Jednak nie zawsze spotyka się z
odpowiedzią. Wymówki zwykle bywają równie
błahe. Najczęściej jest to egoistyczne korzystanie
z rzeczy ziemskich, które przesłaniają ostateczny
cel życia. Zaproszenie "dobrych i złych" wskazuje
na powszechność zbawienia. W Kościele jest
miejsce dla każdego. Kościół nie jest tylko dla
wybranych. Wszyscy są zaproszeni do Królestwa
Bożego. "Wielu jest powołanych". /Deon –
Stanisłąw Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
„Przyjdźcie na ucztę!” Mówi Pan do:
złych i dobrych,
zdrowych, chorych, biednych i możnych
Nie lekceważ zaproszenia Boga
Wsłuchaj się w te słowa, to jedyna droga
Zapamiętaj je…bo wielu jest powołanych,
lecz mało wybranych».
Kazimierz

W następnych WP Suknia Zawierzenia MBCz.

konto parafialne: Bank Pekao O/ Góra Kalwaria

Do użytku wewnętrznego
Redakcja: Kazimierz Dusza

91 1240 6377 1111 00004754 8523

